TECHNISCHE HANDLEIDING WOOCLAP
Didactische tips vind je op de volgende onderwijstip: https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/digitale-stemsystemen-hoegebruik-je-ze-de-les/
Technische problemen? Wooclap@ugent.be
Help center Wooclap (Engels): https://docs.wooclap.com/en/
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ACCOUNT
A. HOE ACTIVEER IK MIJN ACCOUNT?
Stap 1: Ga naar https://www.wooclap.com/nl klik op ‘Aanmelden’ (Log in).

Stap 2: Selecteer knop ‘Universiteit’ (Sign in with your university), selecteer ‘Ghent University’ en vul UGent CAS in.

B. WAT ALS MIJN ACCOUNT OP BASIC INGESTELD BLIJFT?
Wanneer je de stappen uit A. gevolgd hebt, kan het zijn dat je nog steeds de melding ziet dat je slechts een beperkt
aantal vragen kan instellen. Wanneer je enkele keren opnieuw in- en uitlogt zou dit probleem zich normaal gezien
moeten oplossen. Indien dit niet lukt, kan je contact opnemen met wooclap@ugent.be

C. KAN IK HET SYSTEEM IN EEN ANDERE TAAL ZETTEN?
Je hebt de mogelijkheid om de taal aan te passen (1) voor je inlogt in Wooclap of (2) tijdens dat je ingelogd bent. Dan zal
zowel jouw Wooclapomgeving, alsook de interface waarin de vragen getoond worden aan de deelnemers in die taal
worden weergegeven.
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D. KUNNEN STUDENTEN HET SYSTEEM OOK GEBRUIKEN?
Ja, studenten kunnen:
 zich ook aanmelden op Wooclap. (zie A)
 ook een evenement aanmaken. (zie evenement aanmaken)

EVENEMENT AANMAKEN
A. EEN NIEUW EVENEMENT AANMAKEN
Stap 1: Kies ‘Mijn evenementen’ en klik op ‘Nieuw evenement’.

Optioneel stap 2: geef het evenement een betekenisvolle naam en code.

Technische handleiding WOOCLAP

4

B. EEN EVENEMENT IMPORTEREN VAN EEN COLLEGA
Stap 1: Deel de code van het evenement.
De maker van het evenement moet het evenement met jou te delen. Dat doet hij door de volgende stappen te doorlopen:
 Open je evenement;
 Klik op het tandwiel (Instellingen);
 Klik op ‘Meer instellingen;
 Vink bij ‘Extra instellingen’ onderstaande aan;



Geef deze code door aan jouw collega

Stap 2: Geef de code in via ‘Importeer evenement’.
De ontvanger van het evenement moet de code ingeven via de knop ‘Importeer evenement’.
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! Opmerking: elk evenement is gekoppeld aan één beheerder. Je kan een evenement wel delen met een collega, maar je
kan niet samen werken in een evenement. Het is niet mogelijk om een evenement samen te bewerken of te beheren.
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DEELNEMERS
A. KUNNEN STUDENTEN ANONIEM DEELNEMEN?/KUNNEN STUDENTEN MET
GEBRUIKERSNAAM DEELNEMEN?
Deelnemers kunnen op drie verschillende manieren deelnemen.

Inloggen met UGent account
Klik bij de instellingen van je evenement identificatie aan en SSO/Universiteit login. Zo loggen studenten met hun UGentgegevens aan en wordt hun gebruikersnaam automatisch overgenomen.

! Opmerking: als je de gebruikersnaam zichtbaar wilt bij het beantwoorden van open vragen en het plaatsen van
berichten op de berichtenmuur doe je de volgende instelling:
Stap 1: ga bij de instellingen van je evenement naar meer instellingen.

Stap 2: activeer ‘Gebruikersnamen van de deelnemers live afbeelden (enkel voor de berichtenmuur en open vragen)’
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Stap 3: Klik tijdens het stellen van de vraag ‘Resultatenlijst’ aan om de namen zichtbaar te maken.

Met een zelf gekozen gebruikersnaam
Bij deze optie kunnen studenten aan het begin een gebruikersnaam kiezen voor jouw opgestarte evenement.

Anoniem
Studenten kunnen anoniem deelnemen aan het evenement. Duid geen van bovenstaande opties aan. Studenten kunnen
deelnemen via de link of de QR-code.
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B. KUNNEN NIET UGENT’ERS DEELNEMEN?
Niet UGent’ers kunnen via de deelnamelink aan jouw evenement deelnemen. Je kan ze laten deelnemen met of zonder
(anoniem) zelf gekozen gebruikersnaam (zie A. hierboven). Duid niet identificatie met SSO/universiteit login aan, want
dan is een UGent-account vereist.
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STEMMEN – REAL TIME INTERACTIE
A. HOE MAAK JE EEN VRAAG AAN BINNEN EEN EVENEMENT?
Kies evenement, klik op tabblad ‘Interacties’ en kies het gewenste vraagtype.

! Opmerking: Is het mogelijk om wiskundige codes/taal (bijv. LateX-code) in te geven in Wooclap?
Volgens deze pagina lees je alvast dat dit kan.

B. HOE START JE EEN EVENEMENT OP?
Stap 1: Ga naar tabblad ‘Interacties’ en start de vraag

! Opmerking: Studenten kunnen enkel antwoorden op de vraag die door jou is geselecteerd. Wanneer je liever werkt met
een vragenreeks die ze op eigen tempo kunnen doorlopen, maak dan gebruik van het tabblad ‘deelnemerstempo’.
Student kan het gekozen antwoord bij MCQ niet veranderen na indienen.
Stap 2: Deel de link naar jouw evenement
Vraag de studenten om verbinding te maken met jouw evenement. Dit kan via SMS of via de URL die op het scherm wordt
weergegeven of via de QR-code. Doe dit door de vraag ‘Hoe deelnemen’ te starten of zet deze in jouw presentatie.
Er bestaat geen app van Wooclap, deelnemen gaat altijd via de webbrowser.
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Stap 3: Laat studenten de vraag beantwoorden

Studentview op de computer

Studentview op de gsm
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C. HOE TOON JE DE RESULTATEN AAN DE STUDENTEN?
Klik op de resultatenknop nadat bijv. de studenten gestemd hebben om het resultaat aan hen te tonen.

Tip: zorg ervoor dat bij de instellingen ‘Resultaten standaard zichtbaar’ afstaat. Zodat ze tijdens het stemmen elkaars
stem nog niet kunnen zien.

Krijgen studenten de resultaten op hun scherm te zien?
Neen, enkel de lesgever krijgt een overzicht van de resultaten. De lesgever kan die resultaten natuurlijk wel tonen aan de
studenten zoals hierboven beschreven.

Zien de studenten de antwoorden van de andere op hun mobiel of op de webpagina?
Neen. De student krijgt wel een bericht dat het antwoord is ingediend.
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Bij vragen waar een juist antwoord ingesteld is, krijgt de student wel melding of het eigen gegeven antwoord juist of
fout was wanneer je als lesgever het juiste antwoord toont.

Bijv. bij een meerkeuzevraag:

D. HOE WERKT STEMMEN VIA SMS?
Deelnemers kunnen via sms deelnemen aan de vragen door de code van het evenement naar onderstaand nummer te
sturen.

Via sms antwoorden op de vragen, kan op de volgende manieren:
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-

MCQ: nummer van het juiste antwoord
Poll: nummer juiste antwoord
Open vraag: antwoord typen en doorsturen (zonder nummer)
Woordwolk: idem
Rangschikking: nummers in de juiste volgorde sturen (bijv. 312 en send)
Brainstorm: nummer van categorie + antwoord sturen (bijv. 1 antwoord en send)

Bijv.:
De vragen

De antwoorden via sms:
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E. HOE KAN IK EEN VRAAG RESETTEN?
Bekijk in dit filmpje hoe je een vraag kan resetten. In het filmpje is wooclap in ppt geïntegreerd, maar de manier waarop
je een vraag reset geldt ook als je wooclap niet in ppt hebt geïntegreerd.
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BERICHTENMUUR
A. WAT IS DE BERICHTENMUUR?
Dit is een ‘muur’ waar studenten doorheen een evenement (1) berichten, (2) vragen, alsook (3) foto’s (cfr. beelden) op
kunnen plaatsen.

B. HOE ACTIVEER JE DE BERICHTENMUUR?
Klik op tabblad ‘Berichten’. Activeer de muur en kies er al dan niet voor om likes en beelden toe te laten.

C. HOE GEBRUIK JE DE BERICHTENMUUR TIJDENS DE LES?
C.1. Lesgever
Tip: gebruik de berichtmuur op een verstandige manier. Toon deze op sleutelmomenten tijdens je les.

Van vragenbeeld naar berichtenmuur
Je klikt onderaan op berichten en switcht van de vragen naar de berichtenmuur en omgekeerd.
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Rechtstreeks naar berichtenmuur
Klik op het tabblad ‘Berichten’ en dan op ‘Afbeelden’ om de berichten op het scherm te tonen.

Hoe kan je snel een overzicht creëren op de berichtenmuur? Likes
Laat studenten toe om elkaars berichten te zien en te liken op hun toestel. Zo kan je ervoor kiezen om deze te sorteren
op populariteit door op het hartje te klikken.
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Hoe kunnen we ervoor zorgen de naam van de deelnemers zichtbaar wordt op de berichtenmuur?
Klik op ‘Resultatenlijst’ om de namen van de deelnemers zichtbaar te maken.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat berichten anoniem doorgestuurd worden?
Dit is een instelling die je vooraf kan aanzetten.
 Klik op de tandwiel;
 Zet identificatie en/of gebruikersnaam deelnemers uit.
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C.2. Studenten
Hoe vinden studenten de berichtenmuur?
Ze kunnen onderaan klikken op de knop ‘Stel uw vragen’.

Hoe sturen studenten een bericht in?
Nadat ze op het icoontje hebben geklikt, hebben ze de mogelijkheid om een bericht in te sturen. Afhankelijk van de
instelling die je hebt aangezet kunnen ze ook een afbeelding inzenden.
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Hoe liken studenten elkaar bericht?
Ze klikken op de klappende handjes rechts van het ingestuurd bericht en geven het op die manier een like.
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VRAGENREEKS VIA DEELNEMERSTEMPO
A. HOE CREËER EEN VRAGENREEKS?
Binnen een evenement kan je ook een vragenreeks aanmaken via deelnemerstempo. Klik daarvoor ‘Nieuwe vragenlijst’
aan.

Maak bijv. een vragenreeks met 10 vragen die studenten op eigen tempo kunnen doorlopen. De vraagtypes zijn dezelfde
als bij ‘Interacties’. Een dergelijke vragenlijst kan je de studenten laten doorlopen voor, tijdens of na de les.

Je kan ook bestaande vragen hergebruiken in een vragenlijst. Klik daarvoor op ‘Importeren’.
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B. HOE ACTIVEER JE DE LIJST?

C. HOE DEEL JE DE VRAGENLIJST MET DE STUDENTEN?
Stap 1: deel de link met de studenten
Klik hiervoor op de drie punten en kies o.a. de optie ‘Link kopiëren’.

OF klik op het tabblad ‘Interacties’ en deel de slide ‘Hoe deelnemen?’

Kan je simultaan verschillende vragenreeksen parallel laten invullen of vragen live combineren met
vragenreeksen asynchroon?
Ja, je kan 3 vragenreeksen zelfstandig laten doornemen door de studenten en tegelijkertijd wooclap gebruiken in je les.
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Betekent 'op eigen tempo' ook dat je dit asynchroon zou kunnen gebruiken (bv geïntegreerd in een leerpad?).
Kan je het dus ook een week openzetten, of blijft het enkel open zolang je zelf de pagina 'live' hebt staan?
! Opmerking: Studenten krijgen een bevestiging dat ze de vragenlijst hebben doorlopen, maar ze krijgen de resultaten niet
meteen op hun scherm te zien. Zorg dus dat je steeds de resultaten bespreekt in de les als je een vragenreeks via
deelnemerstempo in een asynchrone situatie inzet.
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IK VOLG NIET-KNOP
A. HOE ACTIVEER IK DE ‘IK VOLG NIET’ KNOP?
Activeer de knop bij de instellingen van je evenement.

B. HOE GEBRUIKEN STUDENTEN DE ‘IK VOLG NIET’ KNOP?
Studenten zien deze knop doorheen de presentatie bovenaan. Zo lang deze knop aanstaat kan de student tijdens jouw
presentatie de knop wisselen van ‘Ik volg’ naar ‘Ik volg niet’. Zo zie je onmiddellijk hoeveel studenten jouw verhaal niet
meer kunnen volgen.

C. DE ‘IK VOLG NIET’ KNOP RESETTEN
Bovenaan je evenement zie je hoeveel mensen niet kunnen volgen.
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Klik er op om het aantal te resetten (bijv. na het verder helpen van de personen die niet konden volgen).

Technische handleiding WOOCLAP

25

DE WEDSTRIJDMODUS
Om een wedstrijdelement aan je evenement/quiz te hangen, kan je de wedstrijdmodus inschakelen.
Activeer de modus bij de instellingen van je evenement.

Klik tijdens het stellen van je vragen, op het bekertje onderaan de resultaten:
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Je krijgt een overzicht van de beste deelnemers:

! Opmerking: Snelheid van antwoorden speelt geen rol. Deelnemers krijgen een punt per juist antwoord.
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RESULTATEN VAN STEMMEN EN DEELNEMERSTEMPO
A. HOE EXPORTEER IK DE RESULTATEN VRAAG PER VRAAG?
Klik op de drie bolletjes naast de vraag en selecteer de optie ‘Exporteren’.

B. HOE EXPORTEER IK DE RESULTATEN VOOR HEEL HET EVENEMENT?
Klik op de drie bolletjes naast de vragenlijst en selecteer de optie ‘Exporteren’.

Of klik op ‘Rooster’ en klik daar ‘Naar Excel exporteren’ aan.
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Of Klik op ‘Rapport’ en klik daar ‘Naar Excel exporteren’ aan.
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Op alle manieren krijg je een zelfde excel bestand dat de volgende informatie bevat:
 Algemenen resultaten (Gebruikersnaam, gemiddelde, …)
 Resultaten per vraag (Keuze, aantal deelnemers, maximum score, manier van deelnemen, …)
! Opmerking: Afbeeldingen komen niet in het Excel rapport.
Klik op ‘Rapport’ en daarna op ‘Als PDF printen’ aan, dan krijg je een rapport dat de volgende informatie bevat:
 Aantal deelnemers
 Resultaten per vraag (Geen gebruikersnaam, geen gemiddelde, wel aantal antwoorden per antwoord
mogelijkheid)
! Opmerking: Afbeeldingen komen wel in het PDF rapport.
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WOOCLAP INTEGREREN
A. IN POWERPOINT
A.1. Add-in voor desktopversie
Ja kan een Add-in voor ppt gebruiken in:
- Office PowerPoint van Athena 2019 versie
- Office 365
Bekijk dit filmpje om te zien hoe je je wooclap-evenement in je ppt kan integreren.

A.2. PowerPoint uploaden in Wooclap
Stap 1: laad je presentatie op bij de instellingen van je evenement.

! Opmerking: Wooclap ondersteunt presentaties gemaakt in PowerPoint, Keynote, PDF en Google Slides.
Stap 2: voeg je vragen vanuit Wooclap toe aan de ppt. Dit doe je door de vragen tussen de slides te slepen.
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Slides live afbeelden bij deelnemers
Wanneer je je ppt uploadt in Wooclap zelf, kan je naast de vragen ook de slides laten afbeelden op het scherm van de
student. Studenten nemen deel aan het evenement via de code en krijgen zo vragen en slides te zien.
Stap 1: ga bij de instellingen van je evenement naar meer instellingen.

Stap 2: Klik ‘slides live op het scherm van de deelnemers afbeelden’ aan bij Extra instellingen
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A.3. Switchen tussen de website van Wooclap en PowerPoint
Wanneer je de voorgaande opties niet gebruikt, kan je beide programma’s (ppt en site Wooclap) open zetten en er tussen
wisselen. Sluit alle andere openstaande tabbladen/programma’s zodat enkel je ppt en de site geopend zijn.
Tip: Gebruik Alt + Tab om snel te wisselen tussen Wooclap en je ppt

Opmerking! Wanneer je deze optie gebruikt bij lesgeven via Zoom/Teams/Bongo, deel dan steeds je hele scherm en niet
een bepaalde app.
Bijv. in teams
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